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Agenda: 

19-04 t/m 05-05  

meivakantie 

08-05   

basketbaltoernooi voor 

meiden groep 7/8 

08-05  15:00-21:00 

BHV herhalingsdag 

Kirsten&Ellen 

15-05   

touwtrektoernooi voor 

scholen in Eibergen 

29-05   Meesters- en 

juffendag op locatie 

30-05 t/m 02-06 vrij 

i.v.m. Hemelvaartsdag   

(& weekend) 

10-06   2e Pinksterdag 

11 t/m 14 juni      

groep 7/8 op kamp 

13-06   groep 1/2 

schoolreis 

14-06   groep 3/4 en 

groep 5/6 schoolreis 

19-06   vergaderdag, 

leerlingen vrij 

Paasviering, Cito eindtoets, Paaslunch, Koningsspelen, vakantie… 
Donderdag 18 april; de dag van de variatie.  

We zijn vandaag begonnen met een Paasviering, het verhaal van Pasen werd 

voorgelezen, we hebben mooie liedjes samen gezongen en er was inbreng van 

verschillende groepen (gedichten, versje, gebed).   

Na de viering was er tijd om in de groepen te werken. Gewoon een werkles, een 

rekenles, spelling of taal.  

In de kleine pauze was er voor alle kinderen de laatste portie ‘schoolfruit’. 

Ouders van de or hebben er een mooie variatie groente/fruitbak van gemaakt. 

De kinderen hadden de keus uit peer, tomaat, komkommer en wortel. 

Om 11:30 uur kon iedereen aanschuiven bij de Paaslunch. Lekkere broodjes, 

prima beleg, gezellig samen zijn…  

 
De dag werd afgesloten met de Koningsspelen. O.l.v. Kim van Beweegwijs werd 

de Pasapas gedanst. En daarna waren er leuke spellen die gespeeld werden. De 

verzamelde letters vormden een passend woord…: Vakantie! 

 

Verhuisbericht 
Sinds een tijdje wonen Amber, Twan en Naomi in Doetinchem. We wensen hen 

daar een goede tijd toe.  

 

Succes! 
Naomi uit groep 3 is naar een school in Doetinchem gegaan. Een school waar 

men haar nog beter kan helpen. Annemarie is recent bij haar op bezoek 

geweest en heeft zelf mogen ervaren hoe fijn het voor Naomi op deze speciale 

basisschool is. Naomi, veel suc6 in Doetinchem! 

 

Stapels met gemaakt werk…. 
Voor elke vakantie/feestdag/lang weekend gaan vaak mooie knutselwerkjes 

mee naar huis. Als u de koelkastdeur, het prikbord of magneetbord voor die 

tijd alvast leegmaakt kunnen de nieuwe knutselwerkjes vlot een nieuwe 

‘hangplek’ krijgen ;-) . En wilt u niet alle werkjes, oefenboekjes e.d. fysiek 

bewaren maar vinden uw kind en u de werkjes wel heel tof? Maak er dan een 

foto van. (neemt veel minder plek in op zolder) 
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29-06   Nijntje 

beweegdiploma-feest 

voor groep 1/2 (in 

gymzaal aan de 

Oranjelaan) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Oud papier: 

1e en 3e volle weekend 

van de maand. (zie ook 

de homepage van onze 

site) 

  

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 17 mei 

2019. 

 

Stagiaires 

Op dit moment hebben we 3 stagiaires. Hieronder stellen zij zich even aan u 

voor.  

 

1. Mijn naam is Malissa te Hofstee. Ik loop stage bij het Kisveld. Ik doe de 

opleiding ‘onderwijsassistent’. En zit nu in het 1e leerjaar. Mijn stageklas is 

groep 3/4. Mijn 1e jaar zit er al bijna weer op. Tot nu toe heb ik al heel veel 

geleerd en ik vind het een fijne stageplek. 

 

2. Mijn naam is Kiki Mentink, ik ben 19 jaar en ik woon in Neede. Ik loop stage 

in groep 3/4 op de maandag en dinsdag. En ik volg de opleiding 

onderwijsassistent op het ROC in Almelo. Ik geef verschillende lessen en ben 

verder leerkracht ondersteunend. Ik loop met veel plezier stage op het Kisveld 

en blijf elke dag nieuwe dingen leren en ontdekken. 

 

3. Mijn naam is Britt Degenaars, ik ben 19 jaar en ik woon in Neede. Ik ben 

student aan het Graafschap College Groenlo, daar volg ik de opleiding 

pedagogische werk en onderwijs sector onderwijsassistent. Ik zit op dit 

moment in mijn examenjaar en mag mijn examen stage lopen in groep 1/2 op 

het Kisveld. Ik ben van maandag t/m vrijdag aanwezig. Als je vragen hebt voor 

mij hoop ik je te zien in groep 1/2 . 

 

Schoolfruit. 
De schoolfruit periode is voorbij. Na de meivakantie krijgen de kinderen dus 

geen fruit meer van school op de di/woe&do. We zijn blij dat we veel kinderen 

hebben gezien die vrijwel al het fruit en groente hebben geproefd. En 

natuurlijk heeft een ieder zijn/haar persoonlijke voorkeuren maar we zagen 

vaak lege fruitbakken uit de groepen komen. De enige groente die puur niet 

bijzonder geliefd was was de radijs.   

 

Pauze’hap’ 
Wilt u bij het vullen van de broodtrommels verstandige keuzes maken? Dan 

denken we aan hoeveelheid brood voor een kind (en natuurlijk weet u zelf het 

beste hoeveel brood u uw kind mee wilt geven), soort lunch (gewoon brood met 

lekker beleg!) en een goede ‘kleine pauze hap’. (niet te veel, geen 

snoep&chocolade of luxe broodjes).  En natuurlijk horen energiedrankjes en 

frisdrank niet bij een verstandige keus. (maar dat wist u al lang!) 

 

Schoolreis, kamp en schoolreizen… 
*Op woensdag 29 mei vieren we samen met alle kinderen de verjaardagen van 

de teamleden. We gaan op deze dag op schoolreis met alle kinderen. De 

officiële uitnodiging voor de kinderen volgt nog. We vertrekken deze dag rond 

08:45 uur en zijn rond 15:30 uur weer terug op school. 

*Op 13 juni gaan de kinderen van groep 1/2 op schoolreis 

*Op 14 juni gaan de kinderen van groep 3/4 en groep 5/6 op schoolreis.  

Alle 4 bestemmingen houden we nog even geheim . 

 

*Op 11 juni vertrekken de kinderen van groep 7/8 op de fiets naar de 

Molenhof in Weerselo. Ze logeren daar in de famliehuizen. Op vrijdag 14 juni 

komen zij ’s middags weer in Neede terug. 

 

Van de ouderraad… 
Denkt u aan het betalen van de ouderbijdrage? Zoals u weet is de bijdrage 

opgebouwd uit 2 delen. Het 1e deel is een bijdrage voor de algemene 



schoolzaken (drinken en lekkers bij Sint, Kerst, Pasen, Avond4daagse, 

sporttoernooien etc.). Het 2e deel is voor de schoolreis. Begin juni bekijken 

we welke kinderen mee kunnen op schoolreis (daarvan is de ouderbijdrage 

voldaan). Lukt het op de één of andere manier niet om de ouderbijdrage te 

voldoen meld dit dan bij de gemeente Berkelland. Zij hebben een speciaal 

‘potje’ voor dit soort knelpunten.  

 

 
 

  

 
  

Aan het eind… 
Aan het eind van de nieuwsbrief is er ruimte voor flyers en berichten van 

komende activiteiten die wij van harte aanbevelen. Weet u ook een leuke, 

interessante en/of boeiende activiteit laat het me weten. Wellicht is er dan 

plek op de nieuwsbrief.(e.hemmers@vco-oostnederland.nl) 

 

www.kisveldvco.nl        info@kisveldvco.nl     @KisveldNeede 

 
 
 

 
 

16 juni - Eigentijdse kerkdienst 

OIKO Kerkdienst 
Deze theaterviering is een oecumenische viering door de gezamenlijke kerken. In 
een mooi decor voeren acteurs een stuk op ondersteund door een live-band en 

zangers en zangeressen. De toegang is gratis. 

 
 

13.00 uur Theater open 
13.30 uur Aanvang dienst 

15.00 uur Einde 
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